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Bibliometrics
“the application of mathematical and statistical methods to books

and other media of communication.”
(PRITCHARD, A., Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation 24, 1969, 348-349. )

Scientometrics (‘naukometriya’)
"the application of those quantitative methods which are dealing with

the analysis of science viewed as an information process"
NALIMOV, V.V., MULCHENKO, B.M., Scientometrics, Nauka, Moscow, 1969 

Informetrics
“to cover that part of information science dealing with the

measurement of information phenomena and the application of
mathematical methods to the discipline’s problems”

NACKE, O. (1979), Informetrie: Ein neuer Name für eine neue Disziplin, Nachrichten für
Dokumentation, 30 : 212–226.



Glanzel, W.(2005)  BIBLIOMETRICS AS A RESEARCH FIELD
http://www.norslis.net/2004/Bib_Module_KUL.pdf

Usos e abordagens da área ...



As abordagens da área...



As abordagens da área  ...
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Tabalhos de filiação brasileira em 
cienciometira

E no Brasil...

Meneghini & Packer, A Amplitude da Autoria Multidisc iplinar de Artigos sobre Cienciometria no Brasil
Submetido

27Ciências exatas

47Ciências da Saúde

37
Ciências biológicas/ 
biomédicas

62

Ciências humanas/ 
administração

60Ciências da informação

Áreas de conhecimento dos 233 autores de artigos
na área de cienciometria 



E no Brasil...

Multidisciplinar
(85)

Sociologia e outras 
áreas afins (2)

Outros 
(8)

C, T & I 
(10)

Téorico e metodológico 
(45)

Publicações em Bibliometria e Cienciometria: Diretório de Grupos de Pesquisa



(1) Reunir e socializar os diferentes grupos de pesquisa que vem atuando nestas áreas no Brasil 
e sua interação e convergência como o estado da arte internacional, 

(3) servir de experiência preparatória para o evento internacional da ISSI, que se 
realizará no Brasil, em julho 2009. 

(2) discutir não apenas as atuais tendências e carências das áreas, particularmente o futuro 
destes estudos no país e 







A criação de uma instância de promoção, fortalecime nto e desenvolvimento da área no Brasil:

(1) a criação de uma Sociedade Brasileira em Biblio metria, Cienciometria e Informetria ? ?

(2) uma agenda nacional para a continuidade deste E ncontro. ? ? ?



SEJAM BEM-VINDOS!

OBRIGADA!


